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Protokoll fört vid styrelsemötet den 11 april 2021 

Plats:  Via Zoom-möte 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlsson, Micael Nilsson NV,  Ljubi Nygren NO, 

Christer Jönsson SO, Lars Lindebäck SV, Ellen Hjelmgren 

 

 

 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet. 

 Ordförande:  Gert-Ove Forsberg 

 Sekreterare:  Lars-Inge Carlsson 

 Kassör:  Mats Hagberg 

Övriga ledamöter: Micael Nilsson NV, Lars Lindebäck SV, Christer Jönsson SO, 

Ljubi Nygren NO 

Lekplatskommitté/ 

tillika Suppleanter: Ellen Hjelmgren, Anders Axelsson 

  

 Sekr. ansvarar för att ändringsanmälan insändes till Lantmäteriet. 

 

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Genomgång av årsmötesprotokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

 3 Mötesdagar under verksamhetsåret 

 1/5-21 v17  Städdag 

 30/5-21 v21 kl.17.00 Styrelsemöte 

 5/9-21 v35 kl.17.00 Styrelsemöte inför Städdagen 

 25/9-21 v38  Städdag 

 21/11-21 v46 kl.17.00 Styrelsemöte 

23/1-21 v3 kl.17.00 Styrelsemöte inför årsmötet. Resultatuppföljning  

/budgetförslag inför 2022. Valberedning kallas 

  

4 Pågående projekt. Uppdatering, lägesrapport 

En del allmänt underhåll på alla garage verkar krävas. De garageansvariga tittar över detta och 

vissa delar kommer att hanteras på städ/underhållsdagen 

Vi tittar vidare på ladd-lösningar för elbilar. 

Gert-Ove har skrivit avtal med JP Kompetens efter upphandling. Detta efter att vi fått in offerter 

från tre firmor. Värt att nämna är att upphandling krävs när man kommer upp i ett halvt 

prisbasbelopp. 

 

5 Inför städdagen, arbetsuppgifter under städvecka/på städdagen 

 En del allmänt underhåll på alla garage ser ut att behövas. 

 

 Ekonomi 

284805:- på SEB för tillfället. Några fastighetsägare har lyckats betala in årets avgift redan 

innan Mats delat ut räkningen. 

 

6 Nycklar 

 Gert-Ove kollar vad det kostar att ta fram lite nya nycklar  

 

7 Övrigt 

 Levas kranar i gatan som slutar fungera. Gert-Ove kontaktar Leva angående detta. 

Bättring av vit färg på asfalt där man inte ska parkera behöver göras. 

 

  



Ljubi undrade om man funderat på någon gemensam upphandling när det gäller takbyte. Gert-

Ove tyckte att det är en bra idé men att det är upp till husägarna själva att gå ihop och göra en 

sådan sak och inget som föreningen kan lägga sig i.   

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:__________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 

 

 

 


